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ATA NÚMERO CATORZE 

 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas nas 

instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas na Rua 25 de Abril, reuniu 

em sessão ordinária o Executivo da Junta de Freguesia, sob a presidência da 

Presidente Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas com a presença dos 

seguintes vogais: 

 

    Lara Marques Lino 

    José Leonel de Jesus Silva 

    Manuel dos Santos Pereira 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Secretário Fernando Manuel da 

Conceição Alves  e do Vogal Joaquim José Carrilho Pires. 

_____________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos do mês de Julho 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos do mês de Julho 

Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira 

e segunda quinzena de julho. 

 Ponto Dois – Correspondência 

2.1. Presente  email da C. P. C. J. - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da 

Marinha Grande a manifestar o agradecimento pela cedência  por parte da Junta de 

Freguesia, da socióloga Dr.ª Elisabete Carreira para prestar serviço naquela instituição 

dois dias por semana. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  
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2.2. Presente convite da Sociedade União de Albergaria para a Sessão de 

Inauguração das obras de beneficiação do salão e comemoração do 94º aniversário 

da Associação 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Fernando 

Alves 

 

2.3. Presente ofício do Pároco da Marinha Grande a agradecer a colaboração da Junta 

de Freguesia com a atuação da BIG BAND em S. Pedro de Moel durante as festejos 

em honra da sua Padroeira , Nossa Senhora da Piedade.  

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente email da Direção da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a manifestar 

agradecimento pelo apoio e colaboração prestado pela Junta de Freguesia no âmbito 

das ações realizadas quando do 1º aniversário da iniciativa ”Um Dia Pela Vida”, 

organizado pelo Grupo de Voluntariado Comunitário da Marinha Grande da LPCC, no 

passado dia 2 de Julho no Parque da Cerca.  

Agradecimento extensivo ao maestro e elementos da Orquestra Ligeira Juvenil da 

Marinha Grande 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente ofício dos CTT/ Direção Coordenação Comercial Norte a informar 

alteração de horário de expediente da loja da Marinha Grande que passará a estar 

aberta das 09H00 às 18H00 de segunda a sexta  feira (exceto feriados).  

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego , 

rececionado a 27 de junho de 2016, a solicitar a continuação de apoio económico  

para seis idosos na valência de Serviço de Apoio Domiciliário uma vez que, embora a 

Instituição tenha capacidade para cinquenta e seis utentes o Acordo de Cooperação 

com a Segurança Social abrange apenas quarenta e dois idosos. 

 

Considerando os serviços prestados à população mais idosa e o elevado número de 

utentes apoiado pela instituição,  o Executivo da Junta, nos termos do disposto na 

alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por 
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unanimidade, atribuir o valor mensal de 1500.00€ (Mil e quinhentos euros) – 250.00€ 

por cada idoso x 12meses, a partir de 01 de Agosto de 2016 até 30 de Setembro de 

2017 

Deliberação n.º 60 

 

 

3.2. Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego , 

rececionado a 19 de julho de 2016, a solicitar apoio financeiro/logístico para a 

organização  de uma prova de motocross a realizar no próximo dia 24 de Setembro 

cujas receitas se destinam a apoio ao funcionamento do Centro de Dia, Centro de 

Convívio e Apoio Domiciliário  da Associação. 

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento desportivo com alguma tradição que 

habitualmente atrai considerável número de adeptos desta modalidade, sendo a 

receita obtida destinada a apoio à vertente social da Associação, o Executivo da Junta 

nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 150.00€ (Cento e cinquenta 

Euros). 

Deliberação n.º 61 

 

3.3. Presente ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 21 de julho de 2016, 

a solicitar apoio para realização do 28º Torneio de Voleibol de Praia de S. Pedro de 

Moel a ter lugar nos próximos dias 13,14 e 15 de Agosto na praia de S. Pedro de Moel. 

 

Considerando o interesse a nível desportivo e turístico do evento, que traz a este lugar 

da Freguesia centenas de praticantes, acompanhantes e adeptos da modalidade, o 

Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 500.00€ 

(Quinhentos euros) 

Deliberação n.º 62 

 

3.4. Presente Email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, rececionado 

a 02 de Agosto de 2016, a solicitar apoio monetário para despesa com atividade do 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, a realizar em Aveiro no final do mês de junho 

e que contará com a participação de 50 crianças com idades compreendidas entre os 

6 e os 10 anos. 
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Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, o 

Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 100.00€ 

(Cem euros) – 2.00€ por aluno  

Deliberação n.º 63 

 

3.5. Presente requerimento da Senhora Maria Pedrosa, residente na rua da Escoura 

nº 8, rececionado a 27 de julho de 2016, a requerer a compra da sepultura nº 289 no 

cemitério do Pilado. 

 

Ao abrigo da lei vigente, o Executivo deliberou por unanimidade, conceder à referida 

freguesa o pedido efetuado. 

Deliberação n.º 64 

 

3.6. Presente ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande, rececionado a 27 de julho de 2016, a solicitar o subsídio anual, habitualmente 

concedido, para o ano de 2016 

 

Tendo em consideração tratar-se de uma instituição humanitária, sem fins lucrativos, 

imprescindível para a população da Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, 

deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 5.000.00€ ( Cinco mil euros) 

Deliberação n.º 65 

 

 

3.7. Presente ofício do Clube Desportivo Amieirinhense, rececionado a 27 de julho de 

2016, a solicitar apoio para a organização do “6º Grande Prémio de Atletismo e 2ª 

Caminhada da Amieirinha”, a realizar no dia 24 de Setembro e que contará com a 

participação de cerca de 200 atletas.     

 

Tendo em atenção ser um evento desportivo organizado por uma associação da 

Freguesia, que movimenta considerável número de atletas, caminheiros e público, o 

Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 250.00€ 

(Duzentos e cinquenta euros) 

Deliberação n.º 66 
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3.8. Presente  ofício do Clube Desportivo Moitense, rececionado a 27 de julho de  

2016, a solicitar apoio financeiro para a realização do tradicional “Circuito de Ciclismo 

da Moita”, a ter lugar no dia 22 de Agosto inserido no programa dos festejos que 

assinalam o 76º aniversário daquele clube.  

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento desportivo de relevo que conta com a 

participação de grande número de atletas de elevado nível, representantes das mais 

conceituadas equipas do ciclismo nacional e que habitualmente é apreciado por 

considerável número de naturais e habitantes da nossa freguesia, o Executivo da 

Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 150.00€ (Cento e 

cinquenta euros). 

Deliberação n.º 67 

 

3.9. Presente ofício de Maria do Carmo Norte Gomes a solicitar apoio para a edição do 

livro de sua autoria “ Os Anos Foram Passando”, apresentado no passado dia 18 de 

junho, cujo preço por exemplar é de 15 Euros. 

 

Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa de caráter cultural de uma pessoa  

natural da Freguesia, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do 

n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, 

adquirir 15 livros pelo preço unitário de 15€ no valor de  225.00€ (Duzentos e vinte 

cinco euros) 

Deliberação nº 68 

 

3.10. A Presidente de Junta Isabel Freitas apresentou o resultado do concurso para a 

vaga de Comunição. A candidata Diana Gregório ficou com o lugar uma vez que 

apresentou os melhores requisitos curriculares e na entrevista presencial. Mais 

informou que apenas houve 2 candidatos ao lugar sendo os dois admitidos para 

entrevista. A tarefa será para ser iniciada a dia 1 de setembro do presente ano e a 

presidente propôs o valor de 1280€ por 32 horas semanais (incluindo a possibilidade 

de fins de semana e feriados). O executivo deliberou, por unanimidade, atribuir o valor 

proposto. 

Deliberação nº 69 
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Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a 

reunião pelas vinte e uma horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  

 

 

Presidente: 

 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 


